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Punkt 68 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

68. väljendab sügavat muret 
humanitaarkriisi pärast Gazas; palub ELil 
ja liikmesriikidel teha ÜRO Inimõiguste 
Nõukogus avaldus, et avaldada avalikult 
toetust ÜRO uurimiskomisjonile ning 
mõista hukka asjaolu, et Iisraeli 
ametivõimud ei tee uurimiskomisjoniga 
koostööd ega võimalda talle juurdepääsu; 
rõhutab, et õiglus ja õigusriigi põhimõtete 
austamine on rahu tagamiseks vältimatud, 
ning rõhutab, püsiv, pikaajaline ja 
süsteemne karistamatus rahvusvahelise 
õiguse rikkumise eest peab lõppema; 
väljendab heameelt, et Rahvusvaheline 
Kriminaalkohus on käivitanud Palestiina 
olukorra eeluurimise; kutsub ELi üles 
tegema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
prokuratuuriga igakülgset koostööd; palub, 
et EL võtaks uuesti käsitlemisele ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu päevakorrapunkti 
number 7 ning mõistaks jõuliselt hukka 
rahvusvahelise õiguse kaua kestnud 
rikkumised ning Rahvusvahelise Kohtu 
nõuandva arvamuse rakendamata jätmise 
ning toetaks ÜRO uurimiskomisjoni 

68. mõistab hukka Hamasi ja teiste 
relvarühmituste Gaza sektorist toime 

pandud raketirünnakud Iisraelile ning 
väljendab sügavat muret humanitaarkriisi 
pärast Gazas; palub ELil ja liikmesriikidel 
teha ÜRO Inimõiguste Nõukogus avaldus, 
et avaldada avalikult toetust ÜRO 
uurimiskomisjonile ning mõista hukka 
asjaolu, et Iisraeli ametivõimud ei tee 
uurimiskomisjoniga koostööd ega 
võimalda talle juurdepääsu; rõhutab, et 
õiglus ja õigusriigi põhimõtete austamine 
on rahu tagamiseks vältimatud, ning 
rõhutab, püsiv, pikaajaline ja süsteemne 
karistamatus rahvusvahelise õiguse 
rikkumise eest peab lõppema; väljendab 
heameelt, et Rahvusvaheline 
Kriminaalkohus on käivitanud Palestiina 
olukorra eeluurimise; kutsub ELi üles 
tegema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 
prokuratuuriga igakülgset koostööd; palub, 
et EL võtaks uuesti käsitlemisele ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu päevakorrapunkti 
number 7 ning mõistaks jõuliselt hukka 
rahvusvahelise õiguse kaua kestnud 
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mandaadi pikendamist; rikkumised ning Rahvusvahelise Kohtu 
nõuandva arvamuse rakendamata jätmise 
ning toetaks ÜRO uurimiskomisjoni 
mandaadi pikendamist; 

Or. en 

 
 


